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SKØNNE VELKOMST BOBLER GLAS 1/1

ITALIEN
VALENTO, SPUMANTE BRUT, ITALIEN - VINO DA TAVOLA 50,- 250,-
Spumante med en flot ren bouquet med nuancer af pære, æbler og citrusfrugter. Valento er 
brut, med fine bobler og en let tør cremet smag.

SPANIEN
CALA DEL MAR - MOSCATO BLANC, VALENCIA  50,- 250,-
Frisk, imødekommende og let perlende. Vinen er lavet på Moscato-druer så den har en meget 
behagelig sødme men fremstår stadig dejlig frisk. 

SPANIEN
CALA DEL MAR - MOSCATO ROSÉ, VALENCIA  50,- 250,-
Aromatisk, sødlig og let perlende rosévin. Utrolig Festligt glas at starte eller slutte en middag 
med. 

ITALIEN
ACQUESI, ASTI - SPUMANTE, PIEMONTE    300,-
Lækker sødmefuld mousserende vin med masser af frugt, friske druer, fersken og lychee-frugt.
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4 X HVIDVINE PÅ FORSKELLIGE DRUER GLAS 1/1

ITALIEN
FEDELE, BIANCO, SICILIEN, ØKO 60,- 225,-
Fornøjelig økologisk vin på den lokale Cataratto drue, der tilbyder intense aromaer af både 
citrusfrugter og tropiske frugtsmage. Perfekt med skaldyr, fisk eller bare for sjov.

FRANKRIG
HORNHEAD, CHARDONNAY, VIN DE PAYS D’OC  70,- 250,-
Moderne Chardonnay - både i sit udtryk og sin smag - fyldig og afrundet med en fin balance 
mellem frugt, fadlagring og fin syre. Bouqueten fremstår eksotisk med noter af frugt, citrus og 
vanille. 

USA
PALE INK, RIESLING - COLUMBIA VALLEY, WASHINGTON STATE   300,-
Rank og ren Riesling, hvor klassisk blid sødme forenes med en forbilledlig, rank frugtsyre. Fine 
noter af hvide ferskner og mandariner. Hvis vinen gerne må have lidt sødme.

NEW ZEALAND
SHEEP DREAMS, SAUVIGNON BLANC, MARLBOROUGH    350,-
Anbefales som ledsager til grillet fisk, skaldyr, hvidt kød, gedeost og/eller til forretter. Perfekt 
vin med et hav af frugtige nuancer, som passion, grape og stikkelsbær.
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FORFRISKENDE ROSÉ GLAS 1/1

ITALIEN
SONOVINO, ROSATO, PUGLIEN 60,- 225,-
Sonovino Rosato er en let og læskende rosévin med en frugtrig bouquet. Dejlig halvtør stil.

USA
STONE BARN, ZINFANDEL - ROSÉ, CALIFORNIEN   250,-
Forfriskende og diskret aroma af jordbær, kirsebær og vandmelon, afrundes af en let frugtsyre. 
Sødmefuld rosé.

RØDVINS FAVORITTER GLAS 1/1
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ITALIEN
FEDELE, ROSSO, SICILIEN, ØKO 60,- 225,-
Tilgængelig rødvin med vidunderlig struktur, bløde tanniner og pakket med røde bærfrugter 
i smagen.

SAN PEZIA APPASSIMENTO – COLLEZIONE PRIVATA, PUGLIEN  70,- 250,-
Farven på San Pezia Appassimento er dyb mørkerød. Man mødes af intense og aromatiske 
noter af modne, røde frugter og lilla blomster i glasset med subtile strejf af lakrids. Smagen er 
elegant og vedholdende med gode tanniner. 

CAPITELLO, VALPOLICELLA RIPASSO, VENETO,   350,-
Moden, koncentreret og fantastisk blød. Glimrende Ripasso.

VILLALTA, AMARONE DELLA VALPOLICELLA XIX, VENETO    500,-
Intens dyb mørkerød vin fuld af smagsrigdom. Bouqueten er frisk og frugtrig med et strejf af 
modnede bær.

USA
BLACK INK, OLD VINE ZINFANDEL, CALIFORNIA   350,-
Black Ink er koncentreret i både duft og smag med modne kirsebær og brombær. En velstruk-
tureret og fløjlsblød vin, der byder på saftige frugtnoter, velintegrerede fadnoter og flot fylde.

SYDAFRIKA
LEOPARD´S LEAP, PINOTAGE/SHIRAZ, FRANSCHHOEK  300,-
Velafbalanceret bouquet og smag af krydderier, afrundet med en flot struktur. Blød og be-
hagelig rødvin.

CHILE
CHONO, PINOT NOIR, CASABLANCA VALLEY   500,-
Elegant, lækker og afrundet vin med en intens og frisk bouquet af røde frugter, roser, krydder-
ier og lidt chokolade.

PORTVINEN TIL SLUT GLAS 1/1
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PORTUGAL
WARRE’S, DEN KONGELIGE LIVGARDES PORT, DOURO 50,- 
Kraftig smag af vilde røde bær i en elegant krydret alliance der efterfølges af en lang og 
behagelig finish.



Lidt mere nærværende  

Z  LOCAFE


